Gemeenteraadsvergadering datum 15 mei 2014
U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen
Presentielijst
De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer K. uit de Bosch, de heer M.E.
Companjen, mevrouw M. Driest-Wijnholds, mevrouw I.J.J. Donker-Jak, de heer M. Doppenberg,
de heer E. Enklaar, de heer P. de Groot, de heer B. Holleman, de heer D. Koning, de heer G.
Kevelam, de heer E. van Luxemburg, de heer J.L. de Jong, de heer A.L. Jonkman, de heer O.
Karaaslan, de heer I. Karayavuz, de heer L. de Kleine, de heer T. van Limbeek, de heer W.
Mazier, de heer H. Nijman, de heer M. Pijnenburg, mevrouw G.E. Sondern, de heer P. Teeninga,
mevrouw Z. Sariaslan, de heer P.J. Sels, mevrouw I. Stoevelaar-Zijlstra, de heer G. Tromp, de
heer I.J. van der Veere, de heer E. Van der Wal, mevrouw C. van der Wal-Zeggelink, de heer J.
van Zundert.
Voorzitter
De heer H.J. van Schaik
Griffier
De heer H.R. Lanning
Wethouders
De heer R.T.J. Daamen, De heer P. den Besten, De heer P. Teeninga, De heer L. de Kleine
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Besluitenlijst
1.

Opening

2.

Vragenhalfuurtje raadsleden
Er zijn geen vragen aangemeld.

3.

Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Spreekrecht inwoners
De voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Leeuwe heeft de laatste twee
onderzoeksrapporten aangeboden van de rekenkamercommissie Harderwijk. (Zoals
bekend is per 1 mei 2014 de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk met haar
werkzaamheden begonnen en is de RKC Harderwijk officieel met haar werkzaamheden
per die datum gestopt.) De voorzitter wijdt enige dankwoorden aan dit afscheid en
overhandigt, bij wijze van hoge uitzondering, het 酉afscheidsbeeldje raad瀞 aan de heer
Leeuwe als dank voor zijn uitzonderlijke werkzaamheden voor de gemeenteraad van
Harderwijk.
Met betrekking tot agendapunt 10, 酉Debat Coalitieakkoord 瀞 heeft mevrouw Kroeske,
voorzitter van Theater Harderwijk gebruik gemaakt van het spreekrecht.

5.

Vaststellen besluitenlijst van 24 april 2014
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Ingekomen stukken
De raad stemt in met de door het presidium voorgestelde wijze van afdoening.

7.

Wijziging verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden
Raadsbesluit:
Vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

8.
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Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2014 Regio Noord-Veluwe
Raadsbesluit:
1. de jaarrekening 2013 van de Regio Noord-Veluwe voor kennisgeving aan te nemen en
het voordelig saldo ten gunste te laten komen van het jaarrekeningresultaat 2014 van de
gemeente Harderwijk. Dit onder de voorwaarde dat, voorafgaande aan de vaststelling van
de jaarrekening door het algemeen
bestuur, een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.
2. in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de Regio Noord-Veluwe en de
bijdrage 2015 van de gemeente Harderwijk op te nemen in de meerjarenbegroting 20152018.

Er is een stemverklaring afgegeven door de heer Sels van het CDA.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
9.

Begrotingswijzigingen
De raad besluit het voorliggende voorstel aan te nemen.

10.

Debat: Coalitieakkoord
Vooraf aan het debat geeft de formateur, de heer Companjen een verantwoording over
het voorliggende coalitieakkoord.
Voordat de wethouders benoemd kunnen worden moet de raad de geloofsbrieven van de
kandidaten onderzoeken. Het onderzoek van de geloofsbrieven van zowel de kandidaat
wethouders als de kandidaat raadsleden worden voorbereid door een commissie van
drie, door de voorzitter, uit de gemeenteraad aan te wijzen leden:
De leden waren:
Mevrouw G. Sondern
De heer J. Nijman (voorzitter)
De heer W. Mazier

11.

Benoeming wethouders
Het onderzoek van de geloofsbrieven was door de commissie van geloofsbrieven positief
beoordeeld.
Raadsbesluit:
1. De heren P. Teeninga, J.L. de Jong, G.J. van Noort en mevrouw C. van der WalZeggelink te benomen als wethouders van de gemeente Harderwijk.
2. De afhandeling van de integriteitstoets aan de burgemeester te mandateren.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. De commissie van stemopneming is dezelfde
als de commissie 酉onderzoek geloofsbrieven瀞.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. De genoemde commissie heeft de stemmen
opgenomen en de uitslag als hier vermeld bekend gemaakt.
De wethouders hebben ten overstaan van de voorzitter van de raad de eed of belofte
afgelegd.

12.

Installatie raadsleden de heren M. Doppenberg, T. van Limbeek E. van Luxemburg
Met de benoeming van de wethouders zijn er bij de ChristenUnie, bij het CDA en bij de
VVD plaatsen in de raad opengevallen. Hiervoor hebben de genoemde partijen,
respectievelijk de heren T. van Limbeek, E. van Luxemburg en M. Doppenberg
voorgedragen. De commissie geloofsbrieven heeft hun geloofsbrieven onderzocht en
positief aan de raad geadviseerd.
De heren T. van Limbeek, E. van Luxemburg en M. Doppenberg hebben ten overstaan
van de voorzitter van de raad de eed of belofte afgelegd.
.
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13.

Benoeming van raadsopvolgers
Raadsbesluit:
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3a van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad van Harderwijk besluit de raad de heer R. Abels als raadsopvolger te
benoemen voor de fractie van de VVD.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
De heer R. Abels en de heer P. Bos (voorlaatste benoemd op 24 april jl.) hebben ten
overstaan van de voorzitter van de raad de eed of belofte afgelegd.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
De raad van de gemeente Harderwijk,

voorzitter
H.J. van Schaik
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griffier
H. R. Lanning

